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Elıterjesztés   
Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 
 

 
Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon 

 indítható osztályok valamint kollégiumi csoportok számának meghatározása 
Iktatószám: I/5584/2/2012. 
         
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 

 A Fekete István Általános Iskola Igazgatója jelezte a 2012/2013-as tanítási évben az egyes 
évfolyamokon várható tényleges és számított létszámokat. (Az erre vonatkozó dokumentum a 
Bizottsági, illetve Képviselı-testületi ülésen kerül kiosztásra.) 

- A Kt. 102. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való 
eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis 
osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhetı csoportok számát, továbbá engedélyezi a 
maximális létszámtól való eltérést.  

- A Kt. 3. sz. melléklete határozza meg az osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán 
kívüli foglalkozások szervezésének rendjét. A II. rész 1. pont alapján az óvodába, iskolába, 
kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekbıl, tanulókból 
meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtásához legalább egy nevelési évre, tanévre 
alkotott oktatásszervezési egység az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport. Az 
óvodai csoportokat, iskolai osztályokat, kollégiumi csoportokat oly módon kell 
megszervezni, hogy az óvodai csoportba, iskolai osztályba, kollégiumi csoportba felvett 
gyermekek, tanulók létszáma ne lépje túl - kivéve a 7-8. pontban meghatározott eseteket - 
a maximális létszámot. (Ez a rendelkezés hivatott védeni a gyermekek megfelelı színvonalon 
történı oktatásához, neveléséhez való jogát).A maximális létszám 1-4 évfolyamon 26, 5-8 
évfolyamon 30 fı, kollégiumi csoportban 27 fı. 

- A Kt. 3. sz. melléklet II. rész 7. pontja alapján az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi 
csoportra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépheti függetlenül az 
indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új 
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. (Ebben az esetben nem kell megjelölni 
oktatásszervezési okot.) 

- A Kt. 3. számú melléklet II. rész 8. pontja kimondja, hogy az I. részben meghatározott 
maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában meghatározottak szerint számított maximális 
létszám tíz százalékkal túlléphetı, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az 
intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi 
szülıi szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetért. (A Kt. nem 
tartalmaz taxatív felsorolást, ugyanakkor azt meg kell jelölni.)  

 
A kollégiumi csoportok számának meghatározásánál a jogszabályi változások miatt lényegesen 

nehezebb helyzetben vagyunk, mint az osztályok számának meghatározása tekintetében.  
Ez az amit nem tudunk csupán a jogi normák, a racionalitás, a gazdaságossági szempontok mentén 

haladva megvitatásra a Képviselı-testületi tagok elé tárni, mivel gyermekek további sorsáról, jövıjérıl 
kell döntenünk.  

A Kollégium épülete 1976. évben került átadásra, akkor 274 tanuló lakta be. Ez a szám mára 
jelentısen lecsökkent. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt) alapján a 
kollégium feladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek 
a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzetiségi nyelven, illetve 
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs 
lehetıségük, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja biztosítani. Emellett 
látjuk azt is, hogy az egyre súlyosbodó megélhetési gondok, a munkanélküliség, a gazdasági válság 
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okozta bizonytalanság és létbizonytalanság állandó feszültséget tart fenn. Sok gyermek esetében az ott 
dolgozó pedagógusok, gyermekfelügyelık nyújtják mindazt - akár pszichés, akár fizikai szükségleteik 
szempontjából – melyet elsısorban szüleiktıl, családtagjaiktól kellene megkapniuk. 

A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: köznevelésrıl szóló törvény) 
17. § (2) bekezdése alapján kollégiumi ellátás tízéves kortól - a testi, érzékszervi, értelmi 
fogyatékosság miatt sajátos nevelési igényő gyermekek és tanulók, valamint a nemzetiségi 
nevelésben, nevelés-oktatásban részt vevı gyermekek és tanulók esetében az óvodai nevelés 
kezdetétıl - vehetı igénybe. Ez a rendelkezés 2012. szeptember 1. napján lép hatályba, ami azt 
jelenti, hogy a következı tanévtıl mintegy 40 kisgyermek nem tudja a kollégiumi ellátást igénybe 
venni. A 2012/2013-as tanévben várható 10 év feletti tanulói létszám szintén 40 fı, amely 2 csoport 
indítását teszi lehetıvé. Az elıterjesztés mellékletét képezı táblázatban az Intézmény a 2012/2013-as 
tanévre vonatkozóan kimutatta a két csoport indítása, illetve a kollégiumi ellátás megszüntetése esetén 
várható dolgozói létszám alakulását, a döntések költségvetési kihatását. 

Jelezte az iskolabusz indításának szükségességét, mert az iskolába járást nem minden szülı tudja 
biztosítani gyermeke részére. 

 
A Kt. 102. § (9) bekezdése értelmében a fenntartó tanítási évben (szorgalmi idıben), továbbá - a 

július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet 
át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai 
csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg. Ennek figyelembevételével kell döntéseinket 
meghozni, hiszen a jelenlegi helyzet rendkívüli bizonytalanságot eredményezett a gyermekeknél, 
szülıknél, dolgozóknál egyaránt. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy bármilyen döntést hozunk is, 
annak végrehajtására az Intézménynek fel kell készülnie. 

 
Tájékoztatásul jelzem a Képviselı-testület felé, hogy a napközis osztályok számát a 

késıbbiekben meg kell határoznunk. 
 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulási megállapodása alapján a 

társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott döntése 
szükséges a megállapodás jóváhagyásához, annak módosításához. 

 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-testület elé: 

 
I. Határozat-tervezet 

 
……/2012. (……….) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban a  
2012/2013- as tanévben az egyes évfolyamon indítható 
osztályok, kollégiumi csoportok számának meghatározása  
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor Önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskola és Kollégiumban a 2012/2013-as tanévben indítható iskolai osztályok, kollégiumi 
csoportok számát az alábbiak szerint állapítja meg: 

a.) elsı, harmadik, negyedik ötödik, hatodik évfolyamon öt osztály,  
b.) második, hetedik és nyolcadik évfolyamon négy osztály, 
c.) kollégiumi csoportok száma ………….. 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy Felsılajos 

Község Önkormányzatának Képviselı-testületét az 1.) pontban foglaltakról soros ülésen 
tájékoztassa. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. április 26. 
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II. Határozat-tervezet 
 

………./2012.(……) ÖH 
A ……../2012.(IV. 26.) ÖH 
végrehajtása 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Fekete István Általános 

Iskola és Kollégium igazgatóját, hogy a Képviselı-testület 2012. májusi ülésére részletesen 
dolgozza ki a …./2012.(IV. 26.) határozatban foglalt döntés végrehajtására vonatkozó 
intézkedéseket, annak költségvetési kihatását, és egyúttal vizsgálja meg a Kollégium 
épületében az osztálytermek kialakításának lehetıségét. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

legkésıbb a Képviselı-testület 2012. augusztusi ülésére készítse elı az 1.) pontban foglaltak 
végrehajtására vonatkozóan szükséges intézkedéseket, döntéseket. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, intézményvezetı, polgármester 
Határid ı: 2012. április 26., illetve folyamatos 
 

     
 
Lajosmizse, 2012. április 21. 
 
 
       Basky András sk. 
       polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
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